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Tornádo v kapli rozezní místní umělci

informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
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s-klub >> 34. BAčOVSKý BáL, kino svět >> CARMEN, m-klub >> POLETíME?, galerie kaple >> KATEřINA VINCOUROVá

Momentálně probíhající výstava Kateřiny 
Vincourové představuje velkorozměrnou na-
fukovací bílou strukturu, jež zprostředkovává 
nový akt poslechu. 

Cílem je poukázat na to, 
co se stane, když zrak 
už není orgánem pre-
dikce, kontroly a ověřo-
vání.  Jaký typ zjevení 
se koná, když je oko fy-
zicky umístěno do pod-
mínek vytvořených pro 
sluch a uši do situace, 
která je určena vizuál-
nímu vnímání. Tornádo 
umožňuje vnímat hudbu 
zcela novým způsobem 
a vnáší diváky i hudeb-
níky do podivné intimity.
Projekt má za cíl vdech-
nout život objektu, pořá-
dáním koncertů bez zá-
bran a to jak nahodilým 
jednotlivcům vstupujícím 
do galerijního prostoru 
tak osloveným hudební-
kům napříč generacemi. Tvůrci různých úrov-
ní si mohou pořádat v průběhu výstavy kon-
certy a zvát na ně své publikum.

Jedná se o putovní, devítimetrový koncertní 
sál „malé tornádo“ s kruhovitými otvory-vstupy 
pro těla posluchačů i muzikantů. Otvory půlí 
ve dví a oddělují ty části těl, které náš zážitek 
mohou jen rozptylovat a zároveň nám dává 
ojedinělou možnost průběžně vstupovat i vy-
stupovat z události koncertu. Nevyhnutelná 
blízkost těl diváků a interpretů, konfrontace je-
jich pohledů, pohybů a hudby, která se kolem 
točí, způsobuje okamžité odtržení účastníka 
od okolní reality a vtahuje ho do víru tornáda. 

Na vzniku objek tu se výrazně podí-
lel také skladatel současné vážné hudby, 
Miroslav Srnka, jenž složil přímo pro projekt 
„Poslouchat očima“ jedinečnou skladbu, která 
byla představena ansámblem Prague Modern 
na vernisáži výstavy v galerii Kaple.

Pro umocnění jedinečného zážitku, vnímat 
zvuk i objekt současně, jsme oslovili hudební 
interprety, kteří svůj koncert uskuteční v sa-
motném víru tornáda. 

Během ledna 2013 se můžete těšit na velmi 
nabitý koncertní program v galerii Kaple, 
který zahájí v úterý 8. ledna od páté hodiny 
večerní Petr Bazala se svou žačkou Eliškou 

Hasalíkovou. Oba akordeonisté sklidili mi-
mořádný úspěch na olympiádě talentů na 
Mistrovství světa v interpretačním umění 
WCOPA 2012 v Los Angeles. Obstáli v kon-
kurenci soutěžících z 51 zemí světa a stali se 
ve svých kategoriích absolutními vítězi. O den 
později, tedy 9. ledna se v tornádu představí 
místní kapela Tichonov, a to těsně předtím, 
než se zavřou do nahrávacího studia, aby vy-
dali své debutové album.

Na čtvrtečním koncertě 10. ledna vás svým 
odzbrojujícím projevem, nápaditými melodi-
emi a netradičními texty v polštině uchvá-
tí písničkářka Beata Bocek. Nenápadná, 
ale za to osobitá zpěvačka z Těšína pů-
sobící v Rožnově pod Radhoštěm v lis-
topadu pokřtila nové album Ja tutaj mie-
szkam a v Kapli tak představí nové skladby. 
Následovat bude koncert výborného kytaristy 
Josého De La Hoze v pátek 11. ledna, kte-
rého zpěvem doprovodí Leona Smetanová. 
Duo zaplní galerii jazzovými tóny a příjemný-
mi melodiemi. V sobotu 12. ledna vystřídají 
rockoví Emergency Exit. Rožnovská skupi-
na si speciálně pro tuto akci připravila písně 
v akustické verzi.

Poslední várku hudebních představení za-
hájí v pondělí 14. ledna místní folkař Jan 
Hlucháň. V Kulturním zařízení jste jej dosud 
mohli vidět vystupovat se svou kapelou, ale 

tentokrát si hudbu plnou 
emocí s chytlavými pís-
němi můžete vychutnat 
pouze v sólovém proje-
vu. Jedinečnou nabídku 
neodmítla ani meziříč-
ská písničkářka Lucie 
Redlová. Své novinkové 
druhé album s názvem 
Křižovatka už v M-klubu 
se svou kapelou Garde 
představila. Teď však 
své písně o životě, lásce 
a pocitech uvede ve vý-
stavních prostorách 15. 
ledna bez kapely. Sérii 
koncertů završí ve stře-
du 16. ledna poeticko 
– dekadentní kapelka 
pocházející ze zámku 
s originálním názvem 
Koně a prase. Ta vás 
uchvátí svou jednodu-

chostí, chytlavostí, hravostí a texty vychá-
zejícími přímo ze srdce. V neposlední řadě 
se do této velké akce v galerii Kaple z velké 
části zapojí i ZUŠ Alfréda Radoka Valašské 
Meziříčí. Můžeme se těšit na vystoupení stu-
dentů z hudebního, dramatického i taneční-
ho oboru.

Nenechte uniknout jedinečný zážitek, který 
se vám naskýtá a pokud byste se také chtěli 
ocitnout ve středu tornáda, jsme stále otevře-
ni novým přírůstkům a nebojíme se tuto akci 
nadále rozšířit o další interprety. To je výzva 
pro vás, tvůrce různých úrovní, kteří si chtějí 
tuto situaci vyzkoušet na vlastní kůži.

Vstup na jednotlivou akci je 30 Kč a podle 
toho jak se vám interpret bude líbit jej můžete 
odměnit dobrovolným příspěvkem. Koncerty 
začnou vždy v 18.00 hodin, jedinou výjimkou 
je koncert Petra Bazaly, který je naplánován 
na 17. hodinu. (vč)
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 středa 20. února v 19.00 hod., sál KZ

HUDBA SVĚTA
Slavné, oblíbené a hlavně známé melodie F. 
Sinatry, L. Armstronga, G. Millera, dále vídeň-
ský valčík, italské písně, melodie F. Lehára, J. 
Strausse a další v pořadu, ve kterém vystoupí te-
norista VÍTĚZSLAV VÍT za klavírního doprovodu 
MgA Evy Mitáčové, profesorky na církevní kon-
zervatoři v Opavě.

Předprodej od 1. února, vstupné 100 Kč, pro členy 
Klubu důchodců při KZ 50 Kč.

POZOR ZMĚNA TERMíNU!!! Divadelní před-
stavení v předplatném, ŽáRLIVOST, avizova-
né na 28. února se přesouvá o týden dříve na 
21. února.

čtvrtek 24. ledna ve 20.00 hod.

JIří čERNý 
UVáDÍ BRITSKÉ KAPELY 60. LET 
VE STÍNU BEATLES A ROLLING STONES

Nejdůležitější nahrávky britského rocku komentuje 
„železný muž“ české hudební publicistiky.

Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.

čtvrtek 31. ledna ve 20.00 hod.

MEZI RUSKEM A MATEřSTVíM
ÚčINKUJÍ RADKA BZONKOVá, 

JEVGENIJ RUBILIN A HOSTÉ... 

Absurdity, absurdno i nelogičnosti v ruské kultu-
ře očima známé rusistky, ilustrované texty cynic-
kého surrealisty, dramatika, spisovatele a básní-
ka Daniila Charmse.

Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

pátek 4. ledna v 19.00 hod.

IMPROLIGA
Účinkují Valouny vs. O.LI.V.Y.

Vstupné 80 Kč.

středa 9. ledna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
VESELÉ VDOVY VALAŠSKÉ 
Vstupné 80 Kč.

pátek 11. ledna ve 20.00 hod.

ALEF ZERO

FKLIDUSHIT DJS

Vstupné 60 Kč.

středa 16. ledna v 19.00 hod.

FILMOVý M-KLUB

KAFE A CIGáRA
Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 17. ledna v 19.00 hod.

DIVADLO DNO 
SVĚT PODLE FAGI
Vstupné 60 Kč.

pátek 18. ledna ve 20.00 hod.

D-COMPANY PARTY
Vstupné 50 Kč.

středa 23. ledna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD 
CYROŠ A METÚD
Vstupné 80 Kč.

pátek 25. ledna ve 20.00 hod.

POLETíME?

Brněnská original banjo punk future jazz kántry 
skupina dobře vypadajících mužů slaví 5 let.

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

sobota 26. ledna ve 20.00 hod.

M-KLUB čAGO BELO PARTY
Večer plný hitů 90. let, které znáte z ESA.

Vstupné 30 Kč.

středa 30. ledna v 19.00 hod.

FILMOVý M-KLUB

WALK THE LINE
Životopisný snímek o životě country legendy 
Johnny Cashovi.

Vstupné 30 Kč.

PřIPRAVUJEME:

pátek 1. února ve 20.00 hod.

BLUES STREET BAND 
Vstupné 60 Kč.

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz

 
čtvrtek 10. ledna v 16.00 hod., sál KZ 

CENA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIříčí
Udílení ceny významným osobnostem města 
Valašské Meziříčí.

 
sobota 12. ledna ve 20.00 hod., celé KZ

34. BAčOVSKý BáL
POřáDá VSPT BAčA A S-KLUB KZ.

K tanci a poslechu hrají:
Sál: CM Polajka
Divadelní kavárna: CM Bača
M-klub: CM Bojkovjan

Vstupné 200 Kč, krojovaní 100 Kč.

VSPT Bača – sobota 12. ledna od 8.00 do 12.00 
tradiční prodej frgálů před restaurací
U ZVONU.

 
pátek 18. ledna ve 20.00 hod., sál KZ

PLES TJ
K tanci a poslechu zahraje skupina KOLOREZ.

Vstupné 250 Kč.
 

středa 30. ledna v 19.00 hod., sál KZ

JIří BáRTA 
A KVARTETO MARTINŮ

Komorní smyčcová hudba zazní v podání Jiřího 
Bárty, předního violoncellisty, v unikátním spojení 
s vynikajícím Kvartetem Martinů.

Koncertní předplatné, doprodej od 9. ledna, 
vstupné 150 Kč.

 
PřIPRAVUJEME:

čtvrtek 7. února v 19.00 hod., sál KZ

EMIL ARTUR LONGEN

DEZERTÉR Z VOLŠAN
V TITULNí ROLI: OLDřICH NAVRáTIL
Nenapravitelný flamendr hlídaný sluhou na příkaz 
manželky to přežene s koňakem. Je pokládán za 
mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale do-
mnělý nebožtík se probudí a doví se tak ledacos 
nepěkného o svém manželství a úmyslech „truch-
lících“ pozůstalých.

DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ! Předprodej vstu-
penek od 14. ledna, vstupné 300 Kč, od 3. řady na 
balkóně 250 Kč, na místě 350 Kč, od 3. řady na 
balkóně 300 Kč.

středa 13. února v 19.00 hod., sál KZ

BELFIATO QUINTET
Koncertní předplatné, doprodej od 28. ledna, 
vstupné 150 Kč.

MALá SCÉNA ZA OPONOU
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Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Otevírací doba:  Pondělí zavřeno
Út – Pá 09:00 – 17:00, So – Ne 13:00 – 17:00 

Školní exkurze zdarma. Vstupné: Dospělý 20Kč, 
slevněné 10Kč a rodinné 40Kč. Vstupenku je 
možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.
 
30. 11. 2012 – 18. 1. 2013

KATEřINA VINCOUROVá 
Vincourová vytváří vzduchem naplněné objekty, 
jež se v jejích rukách promění ve velkoryse di-
menzovaná zpodobení estetizovaného balas-
tu. Projekt „Poslouchat očima“ vznikl na základě 
výzvy Didiera Montagny a jeho iniciativy propoje-
ní a spolupráce dvou tvůrců. Skladatele součas-
né vážné hudby Miroslava Srnky a tvůrce sou-
časného vizuálního umění Kateřiny Vincourové. 
Galerie Kaple vystaví velkorozměrnou nafukova-
cí bílou strukturu. Objekt, jenž vám zprostředkuje 
nový akt poslechu. Tvůrci různých úrovní si mohou 
pořádat v průběhu výstavy koncerty a zvát na ně 
své publikum. Každý se může stát koncertujícím 
a každý divákem.

Kateřina Vincourová studovala na Surikově aka-
demii výtvarných umění v Moskvě, AVU v Praze, 
absolvovala studijní pobyt v Headlands Center for 
Arts v San Francisku získala stipendium v proslulé 
DAAD v Berlíně. V roce 1996 se stala laureátkou 
Ceny Jindřicha Chalupeckého.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

čtvrtek – neděle, 3. – 6. ledna, 17.30 hod. ve 3D

ZVONILKA: TAJEMSTVí KříDEL 
(TINKER BELL: SECRET OF THE WINGS)
AMERICKý ANIMOVANý FILM. 

REŽIE: RYAN ROWE. 

Tento film je fantastickým příběhem, ve kterém 
se víla Zvonilka vydává napříč zapovězenou hra-
nicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů. 

Přístupno, cena 130 Kč, 76 minut, český dabing, 
3D digitální kopie.

čtvrtek – středa, 3. – 9. ledna, 19.30 hod.

BíDNíCI (LES MISÉRABLES)
BRITSKý MUZIKáL. REŽIE: TOM HOOPER.
 

Bídníci jsou největší muzikálový fenomén součas-
nosti. Za 28 let existence je ve 42 zemích a 21 ja-
zykových mutacích vidělo přes šedesát miliónů 
nadšených diváků. Tahle „rodina“ se určitě rozšíří 
díky filmovému zpracování. Předpokladů k tomu 
je celá řada – oscarový tvůrce Královy řeči Tom 
Hooper, který projekt režíroval, výjimeční herci 
a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte v aranžmá, 
v jakém jste je ještě neslyšeli.
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 
Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, 
Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen 
a další. 

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 157 minut, pů-
vodní s titulky, digitální kopie.

pondělí – středa, 7. – 9. ledna, 17.30 hod.

KOZí PříBĚH SE SýREM
čESKý ANIMOVANý FILM. REŽIE: JAN TOMáNEK. 

Do kin se v české animované komedii Kozí pří-
běh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké 
Kozy s hlasem Jiřího Lábuse a volně navazuje na 
předchozí díl. 

Přístupno, cena 80 Kč, 82 minut, česky, digitál-
ní kopie.

čtvrtek – neděle, 10. – 13. ledna, 16.00 hod.

HOBIT: NEOčEKáVANá CESTA 
(THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY)
AMERICKÉ FANTASY. 

REŽIE: PETER JACKSON. 

Příběh se odehrává ve Středozemi 60 let před 
„Pánem prstenů“. Hobita Bilba nečekaně osloví 
čaroděj Gandalf Šedý. Díky němu se ocitne ve 
společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Thorinem. Společně vyráží na dobro-
družnou výpravu, jejímž cílem je si znovu nároko-
vat ztracené trpasličí království Erebor, o které tr-
paslíky připravil drak Šmak. 
Hrají: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter 

Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen, James 
Nesbitt, Jeffrey Thomas, John Callen a další. 

Přístupno, cena 90 Kč, 164 minut, český dabing, 
digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 10. – 13. ledna, 19.30 hod.

CARMEN
čESKý MUZIKáL. REŽIE: F.A.BRABEC. 

Legendární muzikál CARMEN nebude už jen 
oblíbený a mimořádně navštěvovaný divadel-
ní muzikál, ale bude navždy zvěčněn na filmo-
vém plátně. Postaral se o to přední český reži-
sér F. A. Brabec. Úžasný filmový zážitek slibuje 
nejen hvězdné obsazení, ale i nádherná hudba.
Hrají: Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, Peter 
Strenáčik, Václav Noid Bárta, Pavla Břínková, 
Lukáš Kumpricht a další. 

Přístupno od 12 let, cena 140 Kč, 126 minut, česky, 
digitální kopie.

pondělí – středa, 14. – 16. ledna, 16.30 hod.

ATLAS MRAKŮ (CLOUD ATLAS)
AMERICKÉ SCI-FI DRAMA. REŽIE: TOM TYKWER, 

LANA WACHOWSKI, ANDY WACHOWSKI. 

Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, 
které se odehrávají v různých časech a na různých 
místech od začátku 19. století až po postapoka-
lyptickou budoucnost. 
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, 
Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, 
Susan Sarandon a další. 

Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 164 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

pondělí, 14. ledna, 19.30 hod.

THE ARTIST
FRANCOUZSKÉ KOMEDIáLNÍ DRAMA. 

REŽIE: MICHEL HAZANAVICIUS. 

Děj se odehrává v Los Angeles, v čase postup-
ného doznívání hollywoodského němého filmu. 
Snímek má prvky komedie, milostného příběhu 
a melodramatu a svým zpracováním je oslavou 
černobílého němého filmu. 
Hrají: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John 
Goodman, James Cromwell, Penelope Ann 
Miller a další. 

Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 100 minut, němý 
s titulky, digitální kopie.

úterý – středa, 15. – 16. ledna, 19.30 hod.

SEDM PSYCHOPATŮ (7 PSYCHOPATHS)
AMERICKá KRIMINáLNÍ KOMEDIE. 

REŽIE: MARTIN MCDONAGH. 

Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit svůj 
nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se 
rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: po-
někud výstředního a většinou nezaměstnané-
ho herce Billyho a silně nábožensky založeného 
Hanse. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi 
psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazo-
baným páníčkům. 
Hrají: Colin Farrell, Christopher Walken, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell a další. 

Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 109 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

22. 11. 2012 – 27. 1. 2013

ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
CIRKUS SVĚT

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské 
Meziříčí se poprvé prezentuje ve všech prostorách 
galerie Sýpka. Výstava je kaleidoskopem výtvar-
ných technik, individuálních přístupů a dává pro-
stor veškerým výtvarným odvětvím. Vedle klasic-
kých technik jako je kresba, malba a modelování, 
se zde setkáme také s digitální fotografií, grafic-
kým designem a animacemi. Výstava poukazuje 
na kreativitu studentů, podporuje začínající malé 
umělce a je výsledkem celoročního výtvarného 
snažení našich žáků ve věku od 5 do 20 let.

pátek 8. února ve 20.00 hod.

TORR + DEBUSTROL 
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.  
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čtvrtek – neděle, 17. – 20. ledna, 17.30 hod.

O MYŠCE A MĚDVĚDOVI 
(ERNEST ET CELESTINE)
FRANCOUZSKý ANIMOVANý FILM. 

REŽIE: BENJAMIN RENNER, VINCENT 

PATAR A STÉPHANE AUBIER. 

V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní 
a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, 
rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. 
Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku 
Celestinu, která utekla ze svého podzemního my-
šího světa. 

Přístupno, cena 90 Kč, 80 minut, český dabing, 
digitální kopie.

čtvrtek – středa, 17. – 23. ledna, 19.30 hod.

NESPOUTANý DJANGO 
(DJANGO UNCHAINED)
AMERICKý WESTERN. 

REŽIE: QUENTIN TARANTINO. 

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižan-
ské drama z období před vypuknutím Občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. 
Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí 
dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede do-
padnout vraždící bratry Brittlovy. Djangovi se tak 
zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou 
musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden 
z hlavních hrdinů však netuší, jak blízko jsou nej-
nebezpečnějšímu dobrodružství svého života.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel 
L. Jackson, Kerry Washington, Christoph 
Waltz a další. 

Přístupno od 15 let, cena 140 Kč, 165 minut, pů-
vodní s titulky, digitální kopie.

pondělí – středa, 21. – 23. ledna, 16.30 hod.

SKYFALL
BRITSKý AKčNÍ THRILLER. REŽIE: SAM MENDES. 
Když MI6 napadne neznámý útočník, Bond musí 
vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení – bez ohledu 
na to, kolik bude muset obětovat on sám.
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, 
Javier Bardem, Naomie Harris a další. 

Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 145 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 24. – 27. ledna, 17.00 hod.

MLáDEŽI NEPříSTUPNO (MOVIE 43)
AMERICKá KOMEDIE. 

REŽIE: ELIZABETH BANKS, STEVEN BRILL... 

Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější 
vám přináší novou hustou komedii plnou těch nej-
větších hollywoodských hvězd. 
Hrají: Emma Stone, Gerard Butler, Kristen Bell, 
Elizabeth Banks, Halle Berry, Naomi Watts, 
Richard Gere, Uma Thurman a další. 

Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 98 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 24. – 27. ledna, 19.30 hod.

LINCOLN
AMERICKÉ ŽIVOTOPISNÉ DRAMA. 

REŽIE: STEVEN SPIELBERG. 

Film „Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje obdo-
bí posledních čtyř měsíců života největšího ame-
rického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje 
nejriskantnější a nejodvážnější rozhodnutí ame-
rického vůdce v době, kdy se vyostřuje otázka ot-
roctví a zemí zmítá válka.  
Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David 
Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James 
Spader, Hal Holbrook, Tommy Lee Jones a další. 

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 150 minut, pů-
vodní s titulky, digitální kopie.

pondělí – středa, 28. – 30. ledna, 17.30 hod.

FRANKENWEENIE: 
DOMáCí MAZLíčEK
AMERICKý ANIMOVANý FILM. 

REŽIE: TIM BURTON. 

Frankenweenie: Domácí mazlíček je dojem-
ným příběhem chlapce a jeho psa. Když mladý 
Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa 
Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlep-
šího přítele přivede znovu k životu – jen s několi-
ka drobnými změnami. 

Přístupno, cena 120 Kč, děti do 15 let cena 100 Kč,
87 minut, původní s titulky, digitální kopie.

pondělí, 28. ledna, 19.30 hod.

KŮŽE, KTEROU NOSíM 
(LA PIEL QUE HABITO)
ŠPANĚLSKÉ DRAMA. 

REŽIE: PEDRO ALMODóVAR. 

Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v ex-
plodujícím autě, se renomovanému plastickému 
chirurgovi Robertu Ledgardovi podařilo vyvinout 
odolný typ kůže, který by byl býval jeho milova-
nou zachránil. 
Hrají: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa 
Paredes, Blanca Suárez, Jan Cornet a další. 

Přístupno od 15 let, cena 70 Kč, 118 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

úterý – středa, 29. – 30. ledna, 19.30 hod.

HON (JAGTEN)
DáNSKÉ DRAMA. REŽIE: THOMAS VINTERBERG. 

čtyřicetiletý Lukas se nedávno rozvedl a pomalu 

začíná žít nový život. Má své přátele, novou práci, 
přítelkyni a skvělý vztah s dospívajícím synem. 
Tuto porozvodovou idylu ale záhy naruší jedna 
nahodilá lež, která se začíná šířit v komuni-
tě jeho přátel jako virus. Obavy a nedůvěra se 
vymknou kontrole a vesnice propadne hyste-
rii, zatímco Lukas bojuje o svou důstojnost. MFF 
v Cannes 2012 – Mads Mikkelsen – cena pro nej-
lepšího herce.
Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrom a další. 

Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 111 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

středa, 30. ledna, 15.00 hod.

ANNA KARENINA
BRITSKÉ ROMANTICKÉ DRAMA. 

REŽIE: JOE WRIGHT. 

Píše se rok 1874. Vitální a krásná Anna Karenina 
má vše, o čem sní všechny její současnice – je 
ženou Karenina, vysoce postaveného vládního 
úředníka, kterému porodila syna, a její společen-
ské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší. 
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron 
Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew 
Macfadyen a další. 

Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 130 minut, původ-
ní s titulky, digitální kopie.

čtvrtek – středa, 31. ledna – 6. února, 17.00 hod.

čTYřLíSTEK VE SLUŽBáCH KRáLE
čESKý ANIMOVANý FILM. 

REŽIE: MICHAL ŽABKA. 

Populární komiksový seriál čTYřLÍSTEK oslavil 
letos už 40 let od svého „narození“, prvního vydání 
kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava 
Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, 
Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno. Těšit 
se můžete na spoustu humorných situací, neče-
kaných zápletek a překvapení.

Přístupno, cena 120 Kč, 100 minut, česky, digi-
tální kopie.

čtvrtek – neděle, 31. ledna – 3. února, 19.30 hod.

NIC NáS NEROZDĚLí 
(THE IMPOSSIBLE)
AMERICKÉ DRAMA. 

REŽIE: JUAN ANTONIO BAYONA.

Film vypraví příběh rodiny, která v roce 2004 pře-
žila tsunami. Manželé Henry, Maria a jejich 3 děti 
se rozhodli strávit zimní dovolenou v Thajsku. Po 
několika dnech v tropickém ráji se dne 26. prosin-
ce změní jejich dovolená v noční můru. Obrovská 
masa vody se velkou rychlostí blíží k ostrovu 
a smete všechno, co jí stojí v cestě.
Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom 
Holland, Marta Etura, Oaklee Pendergast, 
Samuel Joslin a další. 

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 114 minut, pů-
vodní s titulky, digitální kopie.

KáZETKO – leden 2013 – Vydalo Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, PSč 757 01, 
Ič: 00368946. Redakce: Ondřej Smolka, Jakub Vémola. Tisk: Colora s.r.o., Valašské Meziříčí. Registrační číslo MK čR E 13259
Uzávěrka tohoto čísla: 14.12.2012. Za změny po tomto datu nenese redakce zodpovědnost.
PřEDPRODEJ VSTUPENEK: Po – Pá 9.00 – 17.00, tel.: 571 684 558, 605 733 274, bajanova@kzvalmez.cz
REDAKCE: 571 684 460, 739 470 291, smolka@kzvalmez.cz
Informace o provozu restaurace a cateringu na tel.: 602 768 515. 


